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RESUMO. A partir da década de 1980 o Brasil começou a aceitar ideias de cunho neoliberal. Já na década de 1990,
houve a inserção de fato, de políticas como receituário do Consenso de Washington. Dessa forma, o país inicia sua
participação com mais robustez no debate sobre “globalização” e suas ramificações. Cada vez mais, a corrente teórica
dominante acrescenta novas ideias em torno desse conceito (“global”, “mundialização”, “internacionalização”,
“deslocalização”, “escala local”, “competitividade internacional”, entre outros). Nesse sentido, as interações escalares
ganharam liberdade e acessibilidade. De acordo com BRANDÃO (2012), o “pensamento único” argumenta sobre o
fim das escalas intermediárias, ou seja, a ligação direta entre o local e o global no debate para o desenvolvimento
regional, local e urbano. Essa facilidade se apresenta com a ajuda das tecnologias que estão em corrente transformação
e ampliando os horizontes através das redes (financeiras, tecnológicas, espaciais etc.). Nesse contexto, abre-se espaço
para a questão do localismo e seu “poder” para planificar o desenvolvimento regional. Direcionando-se a região Sul
Fluminense, em especial, as cidades de Resende e Porto Real, foram observadas mudanças na dinâmica econômica,
política e industrial das cidades. Diante das políticas adotadas na década de 1990, essas mudanças podem ser
demonstradas inicialmente através da instalação de duas empresas multinacionais: Volkswagen (1996) em Resende
e a PSA – Peugeot (2001) em Porto Real. Outras indústrias multinacionais têm se instalado na região em busca de
isenções fiscais, concessões de áreas para instalação, localização entre o eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte,
entre outros benefícios. De acordo com dados do IBGE, o setor industrial nesses municípios tem maior participação
no PIB, diferentemente do caso estadual e nacional, onde a maior parte do PIB é composta pelo setor de serviços.
Esse trabalho tem o objetivo de investigar sobre as consequências desses investimentos internacionais nas cidades
em questão, e seus impactos benéficos ou não, para o desenvolvimento regional. Para chegar ao resultado serão
utilizadas bibliografias disponíveis e dados do IBGE. Há indícios de certa instabilidade dessas empresas multinacionais,
em relação a sua interação com a sociedade, oscilação da mão de obra empregada, diminuição das arrecadações das
prefeituras, por outro lado, percebe-se a tentativa de maior integração do poder público, entre as cidades vizinhas,
para seguir o caminho do desenvolvimento regional. Dessa forma, este trabalho procura investigar e debater sobre
as consequências desses investimentos internacionais nas cidades em questão, e seus impactos benéficos, ou não,
para o desenvolvimento regional.
PALAVRAS-CHAVE. Localismo, Desenvolvimento Regional, Resende, Porto Real.
ABSTRACT. Since the 1980s, Brazil has begun to accept some ideas in a neoliberal concept. However, it was just in
the 1990s that it has put in practice the policies ruled by the Washington Consensus. Therefore, the State takes part
of the discussion on “globalization” and its implications in a more enthusiastic approach. Increasingly, the main
conjectures about it outline some new concerning ideas (“global”, “globalization”, “internationalization”, “relocation”,
“local level” “international competitiveness”, among others). In that sense, the level relations have achieved autonomy
and accessibility. According to BRANDÃO (2012), the “linear opinion” considers stopping the intermediary levels,
that is, a straight connection with local and global matters concerning the regional, local and urban development.
This is possible thanks to the technologies which have been in a continuous renovation, and through which the
perspective has been broadcasting due to the net (financial, technological, space ones etc.). In such extent, it is
possible to discuss the regional tendencies and its “influence” in leveling the regional growth. Focusing on the Sul
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Fluminense district, especially Resende and Porto Real, it has been possible to notice some changes regarding their
financial, political and industrial systems. As a result of the implemented policies in the 1990s, such adjustments
can be firstly perceived through the establishment of two multinational companies: Volkswagen (1996) in Resende
and PSA – Peugeot (2001) in Porto Real. Other multinational industries have been established nearby searching for
some advantages, such as tax release; endowment of a building area; a site in the Rio – São Paulo – Belo Horizonte
zone, among others. According to some IBGE data, the industrial segments in these areas have a higher contribution
in the Gross National Product (GNP), unlike the State and national conditions, in which the major part of GNP is
collected by the Service Tax. This paper aims to study the consequences of such international investments in the
referred towns and their impact over the regional development. In order to perform it, available bibliographies and
some IBGE data will be managed. It is assumed certain instability of these multinational companies concerning their
relationship with local people, as well as an oscillation of the labor applied and a decrease of the City Hall taxes. On
the other hand, it is observed an attempt to a better relation between the public authority and their neighborhood,
seeking the regional development course.
KEYWORDS. Localism, Regional Development, Resende, Porto Real.

INTRODUÇÃO

As cidades de Resende e Porto Real, localizada no Sul Fluminense veem demonstrando
importância no cenário econômico internacional. O dinamismo industrial, cada vez maior, com
investimentos privados na implantação de empresas multinacionais e nacionais em seu território tem
como pano de fundo, além de políticas locais, a valorização da localização da cidade. Deixou de ser
apenas uma “passagem” do Rio de janeiro para São Paulo e se transformou numa cidade conectada
à rede global. Com a chegada dessas indústrias a partir da década de 1990, e as consequentes
transformações estruturais (econômica, política e social) desses municípios, iniciou-se um debate
em torno do favorecimento da “escala local” nas tomadas de decisão em prol do desenvolvimento
regional, por esses motivos e pela recente história de Porto Real, outrora distrito de Resende, essas
duas cidades foram escolhidas como objeto de análise deste artigo.
Algumas mudanças foram possíveis observar com a chegada da Volkswagen Ônibus e
Caminhões (empresa alemã) em 1996, uma fábrica na qual seriam montados os veículos, com parte
das peças vindas de São Paulo e outra parte do exterior. Em 2009, foi transformada no consórcio
modular MAN Latin América. É possível citar outras empresas de grande porte que se instalaram
em Resende, como: Nissan, Clariant S.A, Grupo Votorantim, Pernod Ricard, Novartis e as Indústrias
Nucleares do Brasil – INB, em Resende. De acordo com Ramalho (2006) Porto Real só começou
algum movimento econômico a partir da década de 1990, com a deflagração da “Guerra Fiscal”,
ou seja, quando estados e municípios com a intenção de atrair investimentos diretos, passaram a
oferecer incentivos fiscais. Em 1995, Porto Real deixa de ser distrito de Resende e começa a oferecer
incentivos para atração de novas empresas: Guardian, PSA – Peugeot e Citroën e GalvaSud.
Esse trabalho se propõe debater a crescente importância dada a escala local e suas consequências
para o desenvolvimento da região. Para isso, faz-se necessário um breve panorama econômico dos
municípios e a observação de sua localização geográfica; em outro tópico será abordada a parte
teórica onde permeiam as discussões. Dessa forma, este trabalho está dividido em quatro partes,
a primeira esta breve introdução, a segunda tratará da caracterização econômica das cidades e sua
centralidade, a terceira parte abordará o debate teórico que envolve o Desenvolvimento Regional
e Localismo, e por último a conclusão.
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CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA E A IMPORTÂNCIA DA CENTRALIDADE PARA OS
MUNICÍPIOS DE RESENDE E PORTO REAL
Dinâmica econômica

Neste tópico será feito a caracterização das cidades, observando o cenário econômico e aspectos
geográficos. Devido ao contexto deste trabalho, a análise econômica se dará, principalmente, com
foco no setor industrial.
De acordo com RAMALHO e SANTANA (2006) dentre alguns motivos que viabilizaram a
escolha de Resende e Porto Real para abrigar indústrias multinacionais, com novo tipo de produção,
foi justamente sua posição geográfica estratégica, dessa forma, as empresas permanecem próxima
aos principais mercados consumidores e acessíveis ao mercado sul-americano.
A importância dessa centralidade se mostra nos indicadores econômicos fornecidos pelo IBGE,
nas contas regionais. Em 2011, três estados (RJ, SP e MG) concentraram 53,1% do PIB brasileiro.
A indústria de transformação representou 14,6% do PIB, sendo esses três estados responsáveis
por 57,9% de toda produção da indústria de transformação. Além da conexão entre as principais
cidades do país como já citado, outras cidades que estão ao redor de Resende e Porto Real tem
grande importância na mão de obra e no cenário econômico industrial. Cabe ressaltar as cidades de:
Volta Redonda, Barra Mansa e Itatiaia. O Gráfico 1 demonstra a variação do crescimento do Valor
Adicionado (VA) - o VA representa toda a produção dos bens e serviços finais, menos os custos,
taxas, depreciação e impostos - dos dois municípios em estudo, do estado do Rio de Janeiro e do
Brasil. Essa variação tem como base o ano de 2001.
Gráfico 1 - Crescimento do VA, com base no ano de 2001: Brasil, RJ, Resende e Porto Real

Fonte: Elaboração própria com base nos dados das Contas Nacionais– IBGE e PIB do Rio de Janeiro e municípios na
Fundação CEPERJ.

Nesse primeiro gráfico (Gráfico 1) pode ser observado o crescimento de cada esfera, com base
no ano de 2001. O estado do Rio de Janeiro segue uma tendência de crescimento do VA próxima
ao crescimento brasileiro, assim como a cidade de Resende. Porto Real, por sua vez, apresenta um
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crescimento maior que os demais, devido seu tamanho e produção qualquer alteração para mais
ou para menos reflete um impacto considerável na porcentagem do crescimento, que teve um
pico em 2010. Que refere-se a indústria de transformação – setor automotivo – onde a indústria
logrou vultuoso crescimento, juntamente com a economia brasileira e seu PIB de 7,5%. A queda em
2011, em Resende e Porto Real, foram reflexos da diminuição do dinamismo industrial. A Tabela
1 esclarece a composição do VA das cidades em questão, do estado e do país.
Tabela 1- Valor Adicionado, por setores - 2011: Brasil, RJ, Resende e Porto Real
PRODUTO INTERNO BRUTO (VALOR ADICIONADO) EM R$ 1.000.000 – PREÇOS CORRENTES
2011

RESENDE

PORTO REAL

RIO DE JANEIRO

BRASIL

Agropecuária

20

1

1.718

192.653

Indústria

2.629

1.420

120.061

972.156

Serviços

2.376

1.221

273.294

2.366.062

Fonte: Elaboração própria com base nos dados das Contas Nacionais– IBGE e PIB do Rio de Janeiro e municípios na
Fundação CEPERJ.

É possível observar na Tabela 1, que o setor industrial na cidade de Resende e Porto Real,
é responsável pela maior parte do VA, enquanto no estado do Rio de Janeiro e no país, o setor
de serviços representa maior parcela do VA. Percebe-se assim a importância da indústria de
transformação nas duas cidades analisadas. Cabe ressaltar que a indústria traz consigo a prestação
de serviços industriais, fazendo com que o setor de serviços também cresça.
Gráfico 2 - Participação da indústria no Valor Adicionado: Brasil, RJ, Resende e Porto Real

Fonte: Elaboração própria com base nos dados das Contas Nacionais– IBGE e PIB do Rio de Janeiro e municípios na
Fundação CEPERJ.
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Essa importância do setor industrial para as cidades de Resende e Porto Real, fica clara
no Gráfico 2, onde a participação da indústria aparece como responsável por mais da metade da
riqueza produzida, entre os anos de 2001 e 2011. Faz-se necessário destacar que o setor industrial
abarca, nesse artigo, tanto a indústria de transformação como a indústria de extração, esta última
demonstra grande importância no cenário estadual e nacional, porém, nas cidades aqui apontadas,
a indústria extrativa é irrelevante. Após esses apontamentos sobre a economia das duas cidades
observadas, outro ponto faz-se necessário, a localização.
A CENTRALIDADE DE RESENDE E PORTO REAL

Outra questão importante a ser abordada, se refere a localização de Resende e Porto Real.
A seguir, na Figura 1, é exposta a região Sudeste brasileira, que mostra a centralidade desses dois
municípios (no ponto amarelo), localizados na região do Médio Paraíba do Sul Fluminense, numa
posição estratégica econômica, no sudeste brasileiro, entre os principais centros produtores e
consumidores do Brasil. São eles: as cidades do Rio de Janeiro à 166Km (ponto vermelho à direita),
São Paulo à 313Km (ponto vermelho inferior) e Belo Horizonte à 402 Km (ponto vermelho superior).
Figura 1 - Sudeste brasileiro e a centralidade de Resende

Fonte: site do IBGE mapas.
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Como acessos principais às cidades de Resende e Porto Real, podemos citar: duas rodovias
federais 116 (Rodovia Presidente Dutra) a principal, que liga Estados e Municípios de São Paulo e
Rio de Janeiro e regiões norte e sul do país, a BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) que liga o município
de Belo Horizonte, estados de Minas Gerais e Espírito Santo, Regiões Norte, Nordeste e Centro
do país; e uma rodovia estadual RJ-155 (Rodovia Presidente Vargas/ Rodovia Francisco Saturnino
Braga) que liga Angra dos Reis, BR - 101 (Rio - Santos); ainda é servida pelo tronco ferroviário mais
importante do país, da Rede Ferroviária Federal S/A, hoje explorada pela MRS Logística; Resende
possui um Aeroporto que está autorizado para operar com aeronaves de até 50 passageiros. Além
disso, tem acesso aos principais portos da região sudeste: fica à 85 Km do porto de Angra dos Reis,
122 Km do porto de Itaguaí, 170 Km do porto no Rio de Janeiro e à 350 Km do porto de Santos.
A próxima figura (Fig 2) apresenta o território, suas divisas, a mancha urbana e os acessos
principais das cidades de Resende e Porto Real.
Figura 2 - Território de Resende e Porto Real

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Resende
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A cidade de Resende, de acordo com dados do IBGE, apresenta área territorial de 1.095,253
Km², população residente de 119.769, PIB per capita em 2011 foi de R$ 46.520,83. A cidade de
Porto Real, por sua vez, tem um território de 50,746 Km², população de 16.592, com PIB per capita
em 2011 de R$ 217.465,66, o segundo maior do estado do Rio de Janeiro. O espaço de cor verde
da Figura 2 representa a área urbana das cidades de Resende e Porto Real. As cidades são cortadas
por uma linha férrea, a BR 116 e o Rio Paraíba do Sul. Do lado esquerdo há o acesso a São Paulo
e do lado direito, encontra-se as cidades de Barra Mansa, Quatis, Volta Redonda no sentido Rio
de Janeiro. E na parte superior do mapa observa-se o acesso a Minas Gerais. A Figura 3, embora
seja um mapa, nos permite observar as cidades por outro ângulo, analisando o posicionamento,
acesso e a interação entre as principais indústrias.
Figura 3 - Principais empresas em Resende, Porto Real e Itatiaia

Fonte: Wikimapia, mapa da cidade de Resende e Porto Real.

Na Figura 3, é possível observar a localização das empresas de Resende, Porto Real e também
Itatiaia O traçado vermelho mostra o polo industrial da cidade de Resende (23 milhões de m²),
onde está a MAN Latin America, Nissan e a UERJ. Ao lado direito há um tecnopolo, a PSA Peugeot
Citroen e GalvaSud que já fazem parte da cidade de Porto Real, outrora, distrito de Resende. Ainda
é possível visualizar as Indústrias Químicas de Resende, no centro da cidade, indicada com a cor
grená, próxima ao aeroporto da cidade. De cor rosa no canto inferior esquerdo da figura está a
Votorantin, empresa de cimentos. Já a Hyundai, Michelin e Xerox se encontram no território de
Itatiaia, outrora distrito de Resende. A linha preta indica a BR 316 que corta a cidade, bem próxima
à linha azul, que indica o rio Paraíba do Sul.
Depois dessa caracterização econômica e geográfica dos municípios, o próximo tópico
abordará o debate teórico referente ao localismo, desenvolvimento regional, e o embate entre as
escalas, observando esse novo espaço industrial e suas dinâmicas.

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 547-559. ISBN 978-85-63800-17-6

554

Vasconcellos et al.

LOCALISMO EM BUSCA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

No tópico anterior, observaram-se alguns pontos sobre a economia e a localização dos
municípios de Resende e Porto Real. O território demonstra sua importância, e não é apenas um
elemento externo que incorpora a atividade econômica, mas envolve um conjunto de relações sociais.
Desta forma, faz-se necessário observar algumas questões sobre o Desenvolvimento Regional.
PONTUAÇÕES TEÓRICAS SOBRE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/LOCAL

A partir da década de 1980 o foco nas teorias de desenvolvimento regional ficou mais
evidente, devido a profundas transformações (estruturais, econômicas, sociais etc.), de um lado,
geradas pela crise e pelo declínio de muitas regiões industriais e, de outro, pela necessidade de
novas regiões industriais.
De acordo com Tello (2010) existem alguns motivos para que o Desenvolvimento Econômico
Local (DEL) seja favorecido em detrimento do desenvolvimento nacional. O autor cita quatro pontos:
Em primeiro lugar, o DEL diz respeito a localização geográfica do processo de desenvolvimento.
Em segundo, os aspectos do DEL vinculam-se a provisão de bens e serviços públicos necessários
a escala local e que só são possíveis de alcançar a nível local, pois por este são administrados. A
terceira característica do DEL é que ele considera o papel e a participação dos residentes locais
no processo de desenvolvimento. E por último, o aspecto que distingue o desenvolvimento local
do desenvolvimento nacional é o enfoque multidisciplinar do primeiro, devido aos vários pontos
teóricos. O autor argumenta que nas teorias de DEL, existe um conjunto de fatores que determinam
a localização, as atividades e o crescimento, são elas: dotações de recursos locais (humanos,
naturais e capital); a infraestrutura física; a distância dos mercados; os custos de transporte; as
aglomerações espaciais e as economias de escala externas.
Segundo Tello (2010) o Banco Mundial colocou o Desenvolvimento Econômico Local (DEL)
como chave para tornar possível ao governo local, aos setores privados, aos organismos não
governamentais e as comunidades locais a oportunidade de trabalhar conjuntamente para melhorar
a economia local. O DEL pode ser definido como um processo estrutural e de crescimento, o qual
aproveita o máximo dos recursos locais e permite que a sociedade de determinado local ou região
de um país experimente um incremento continuo em seu bem-estar. Esse processo compreende
três dimensões: a economia, a sociedade, e a dimensão política e administrativa.
Neste espaço serão pontuadas algumas importantes contribuições teóricas, porém, não cabe,
neste artigo, aprofundar nestas questões. Observa-se uma gama de significados para o termo
“região” e “local”. Para isso, utilizar-se-á o conceito de que uma região e/ou local é um espaço
territorialmente contíguo, com aspectos geográficos, culturais, sociais e econômicos semelhantes,
inserido num espaço nacional.
Dessa forma, serão exploradas algumas das principais teorias que envolvem o tema, e seus
formuladores teóricos. Segundo Cavalcante (2007) as pioneiras foram as “Teorias Clássicas da
Localização”. Essas teorias são assim chamadas devido a influência do “livre mercado” que foi
observado em suas formulações, também nota-se o destaque as decisões do ponto de vista da firma.
O economista alemão Alfred Weber contribuiu com a “Teoria da Localização Industrial de Weber”, e
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utilizou ferramentas neoclássicas para suas formulações, porém, deveria haver três fatores para
a decisão quanto a localização das indústrias: o custo de transporte, o custo da mão de obra e um
‘fator local’ que viria das forças de aglomeração e desaglomeração. O ponto de partida seriam os
custos de transporte; posteriormente serão examinadas a questão da mão de obra e as áreas de
aglomeração, dessa forma seria encontrada a localização “ótima” para a atividade industrial.
O autor discorre sobre um importante teórico, o geógrafo alemão Walter Christaller, que
contribuiu com a teoria: “Os Lugares Centrais de Christaller” que faz parte da escola clássica. Sua
obra procura entender “as leis que determinam o número, tamanhos e distribuição das cidades,
entendidas como ‘lugares centrais’ que distribuiriam bens e serviços para a região no seu entorno”
(CAVALCANTE, 2007 p.10). Ou seja, a ideia que o autor expressa é que as cidades centrais formam
nódulos de uma rede de cidades e que a “mão invisível” fará com que os centros de maior importância
sejam, naturalmente, superiores hierarquicamente.
Outras teorias surgem a partir da década de 1950. São as “Teorias de Desenvolvimento Regional
com Ênfase nos Fatores de Aglomeração”. Como exemplo, pode ser citado “Os Pólos de Crescimento
de Perroux” com ideias schumpeterianas, que trouxe a importância da relação entre empresas
“motrizes” e as empresas “movidas”. As empresas motrizes aumentariam as vendas e compras
de serviços das empresas movidas, ou seja, além de sua produção, a indústria motriz ajudaria
fomentar a produção de outras indústrias, com importante contribuição para a economia da
região. Dessa forma, não haveria um crescimento homogênio no espaço geográfico, mas sim polos
de crescimento, com expansão, maneiras e formas distintas.
De acordo com Matteo (2011) atualmente o Desenvolvimento Regional, exibe novas teorias,
segue alguns exemplos: Começando pelos “Distritos Industriais” com influência marshalliana, “esses
distritos são compostos por empresas de pequeno porte (muito semelhantes em tamanho), agindo
em urna complexa rede simultânea de cooperação e concorrência.” (PIORE e SABEL, 1984 apud
MATTEO, 2011 p. 87). Resumindo, são sistemas produtivos locais com grande número de firmas
que fazem parte de vários estágios e várias vias da produção de um bem. Outra teoria diz respeito
aos “Ambientes Inovadores”, a preocupação nessa hipótese são as externalidades tecnológicas, que
são “construídas” através de cooperação e interdependência entre uma gama de empresas, fazendo
com que haja dinamismo tecnológico nessa integração local. Pode-se citar também a “Organização
Industrial” formulado por uma corrente neoschumepteriana onde o foco é a organização industrial
e do mercado de trabalho local, onde os autores argumentam que a competição e a inovação abrem
“janelas locacionais” para as regiões, onde procurariam os principais componentes de especificidades
locais para alcançar o desenvolvimento endógeno.
Todos os exemplos teóricos citados fazem parte de um pensamento único dominante, que tem
em comum, o regional/local como a escala propulsora de mudanças e a ênfase na importância do
setor industrial como “centro” do desenvolvimento regional, ou seja, a indústria como “motor” do
crescimento e proliferação do desenvolvimento regional. O tópico seguinte argumenta o destaque
dado a escala local.
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O DESENVOLVIMENTO BASEADO NO LOCALISMO

Os apoiadores da escala local dão grande ênfase nas identidades locais e creem no grande
‘empoderamento’ endógeno das cidades, ou seja, no localismo. Segundo Vainer (2001) o que
vemos atualmente é um forte debate na articulação entre o local e global, onde a escala nacional,
mal aparece. A questão que ronda esse debate, refere-se a busca da escala espacial pertinente,
tanto nas questões econômicas, quando nas sociais, para que a ação política atue de forma eficaz.
Swyngedouw (2010) cita o termo “glocais” como uma nova forma de reescalonamento pós-fordista.
De acordo com Swyngedouw (2010) a globalização surgiu como um “condutor” e argumento
utilizado para descrever toda mudança, supostamente importante, na organização econômica e
política da economia mundial. Esse conceito logo contagiou várias esferas da sociedade, inclusive a
cultural. A proliferação dessa ideologia, de globalização, se converteu num ato de fé. Swyngedouw
(2010) discorre que muitos governos, em todas as esferas, tomaram medidas para alinhar sua política
social e econômica às exigências e os requisitos desta nova “ordem” mundial competitiva e as forças
de uma nova economia mundial, baseada no mercado livre. De acordo com essas normas, deve-se
exercer a restrição fiscal, os gastos sociais têm que ser controlados, os mercados de trabalho devem
se tornar mais flexíveis, a regulação ambiental e social ser reduzidas ao mínimo, etc. Este seria o
caminho essencial que conduziria as economias regionais ao paraíso desejado de competitividade
global e crescimento sustentável. “La ‘Pensée Unique’ se ha convertido em el canon académico
hegemónico y em la receta política comúm de uma elite internacional de economistas y analistas
de políticas.” (SWYNGEDOUW, 2010, p. 50).
Para Brandão (2012), se por um lado ocorreu uma “revalorização” do território, que de
forma convencional ficou conhecida como “geografia econômica”, por outro, ocorreu a banalização
da natureza estrutural, dinâmica e histórica das cidades. O autor argumenta, sobre a concepção
a respeito da escala local e seu poder sobre o desenvolvimento urbano local. Surgindo assim o
questionamento sobre os benefícios gerados para a sociedade, por essas empresas multinacionais.
Essa luta dos lugares para realizar a melhor “venda da região ou cidade”, como a busca desenfreada
de atratividade a novos investimento, melhorando o “clima dos negócios”, subsidiando os
custos tributários, logísticos, fundiários e salariais dos empreendimentos, tem conduzido a
um preocupante comprometimento, à longo prazo, das finanças locais e embotado o debate
das verdadeiras questões estruturais do desenvolvimento. (BRANDÃO, 2012 p. 39.)

O problema se torna mais grave, em países de grandes dimensões, como o Brasil, fazendo
com que aumente as desigualdades regionais. Para o autor a questão não é a busca pela melhor
escala, mas que os projetos de desenvolvimento regional/local possam estar pari passu a um projeto
nacional. Essa visão localista faz com que o foco, do ponto de vista econômico, se concentre nas
questões microeconômicas deixando de lado fatores externos e macroeconômicos como: taxa de
câmbio, taxa de juros, fisco, relação salarial, política monetária, questões financeiras etc. Por fim,
o pensamento localista ao se distanciar da escala nacional fica a mercê do capital privado, o poder
local acaba com pouca margem de manobra para as políticas locais e o tão desejado desenvolvimento
regional fica atrelado aos interesses de mercado. Nesse ponto, parece ocorrer um afastamento dos
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interesses sociais e de mercado, ou seja, os interesses locais e globais se distanciam, colocando em
xeque toda a capacidade de articulação do poder local.
Resumindo esta sessão, é possível observar, de acordo com as teorias explicitadas que os
investimentos privados têm procurado os “melhores lugares” para se instalarem. Esses lugares
devem ser bem posicionados geograficamente, conectados as principais redes regionais, nacionais
e internacionais. Devem possuir facilidades de acesso físico, tecnológico e informacional, onde haja
mão de obra barata, acessível e tecnicamente qualificada. Deve haver o interesse público local, no
sentido de incentivos, como doações de áreas e isenções fiscais, para que essas empresas venham
ser instaladas. Por fim, percebe-se que Resende e Porto Real se destacam nesses pontos, sendo, de
fato, atrativas ao capital privado nacional e internacional. Porém, cabe aprofundar as discussões
sobre o localismo exacerbado. Torna-se imprescindível avaliar se os benefícios advindos com
esses investimentos, atraídos para Resende e Porto Real, serão de longo-prazo, proporcionarão
um caminho seguro ao desenvolvimento regional, atrelados as políticas nacionais, não apenas,
para um aumento nos postos de trabalho, mas uma melhor distribuição de renda, melhoramento
do nível de escolaridade, redução da pobreza e desigualdades, melhoria da qualidade de vida, e
principalmente, se esse modelo – quando alcançar êxito – poderá ser implantado em outras regiões
do país, para que as discrepâncias (econômicas e sociais) regionais não continuem crescendo.
CONCLUSÃO

Esse trabalho procurou demonstrar a ligação das cidades de Resende e Porto Real ao debate
em torno do desenvolvimento regional/local em relação sua economia, localização e sua interligação
com outras regiões importantes. Para isso, além da Introdução desse trabalho, na segunda seção
foram abordadas algumas das características econômicas e geográficas. Através de dados, imagens
e bibliografia. Na terceira parte foram analisadas algumas questões teóricas que norteiam o tema
do setor industrial e suas conexões.
Os aspectos econômicos e geográficos demonstraram ser parte importante do trabalho,
visto a interlocução entre escala local-global (através das empresas multinacionais) e a interação
entre os principais centros produtores do país. Em relação a economia, percebe-se uma tendência
setorial contrária ao estado e ao país, visto que, a indústria é o setor mais dinâmico da economia.
Desse modo, os investimentos industriais buscam as melhores opções, não apenas a localização,
que tem seu grau de importância, mas também buscam isenções fiscais, concessão de áreas para
suas instalações, mão de obra barata, além de outras facilidades. Partindo de uma perspectiva
industrial, as cidades aqui observadas, tem demonstrado ser ótimos locais para investimentos. A
princípio para a cidade (a sociedade local), essas novas empresas parecem trazer algumas vantagens.
É indiscutível alguns benefícios (aumento dos postos de trabalho, surgimento de empresas
prestadora de serviço, oferta de alguns cursos profissionalizantes etc.) trazidos pelas indústrias.
Porém, num contraponto, observa-se que esse modelo industrial tem seus percalços e inconsistências.
Uma reportagem do jornal Folha do Interior em maio de 2014, reporta que mil funcionários da
MAN (Volkswagen), em Resende, tiveram seus contratos de trabalho suspensos, enquanto o jornal
O Globo apresenta a suspensão de 650 funcionários – o que representa 15% dos trabalhadores - da
empresa PSA Peugeot, em Porto Real, devido ao baixo dinamismo do setor automobilístico em 2014.
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É possível apontar fatores externos e macroeconômicos para essa baixa do setor automobilístico.
Isso demonstra a instabilidade desse espaço industrial em relação à sociedade. Fica evidente que
o “desenvolvimento regional/local” necessita de maior integração a esfera nacional, devido sua
incapacidade de resposta aos problemas exógenos. Na observação das duas cidades, objeto deste
trabalho, parece cedo para conclusões e afirmações definitivas, pois essas cidades vivem o pleno
processo de transformações do setor industrial. Porém, para buscar os rumos do desenvolvimento
local ou regional, não se pode fugir da escala nacional, à qual concentra em seu domínio decisões
que influenciam diretamente todos os setores, inclusive o industrial, como taxa de câmbio, taxa
de juros, impostos de importação entre outros. Isso demonstra a importância de uma maior
interação às políticas nacionais, para que esses empreendimentos não sejam apenas lucrativos às
empresas, mas também que a sociedade goze dos benefícios do crescimento e desenvolvimento
econômico. Como Vainer (2001) argumenta, deve haver uma perspectiva transescalar, ou seja, os
processos políticos, econômicos, sociais e culturais têm dimensões escalares, ocorrem em várias
escalas, não podemos imaginar um mundo uniescalar.
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